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Referat af ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug  

Mandag d. 7 marts 2022 kl. 19.30 i VSB klubhus på Veddelev havn. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne,  

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Per Helle til dirigent, der blev valgt med akklamation. Dirigenten kon-
staterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det krævede varsel og, at den i øv-
rigt var lovligt indkaldt 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2019-21 og planer for 2022 v/ formanden. 

Vores kabelnet her i Veddelev har det godt og bliver passet og plejet, som det plejer. 
Sådan nogenlunde indledte jeg beretningen fra den seneste generalforsamling, som det 
nu er 2 år siden vi kunne gennemføre. Heldigvis kan jeg sige at det stadig gælder, 
selvom verden er blevet en del yderligere urolig.  

Forsyningen med både TV-kanaler og Bredbånd og alt det andet, som vi bliver tilbudt fra 
YouSee har været i top og der har på intet tidspunkt været længere afbrydelser i hver-
ken TV eller bredbånd.  

I starten af 2020 ophørte YouSee med at sende kanaler fra TV-udbyderen Discovery. 
Det betød at nogle kanaler udgik, herunder sportskanaler og nye kom til. Kanalantallet 
forblev uændret i pakkerne. Til gengæld var prisen for første gang uændret i 2021.  

Det har YouSee indhentet nu, idet de nye priser for 2022 er steget 6 – 10%.  

Tilslutningen til Veddelev antennelaug er fortsat meget høj, idet 115 ud af 119 mulige 
tilslutninger fortsat er medlemmer. Dette selvom der ikke længere er en tinglyst med-
lemspligt.  

Vi har i dag 104 medlemmer med TV-pakker og bredbånd, samt 15 medlemmer, som 
kun modtager bredbånd fra enten YouSee eller en anden leverandør. Det er en fordob-
ling siden 2020.  

Tendensen er klar især blandt de nye unge familier, som flytter ind. De ønsker kun en 
hurtig bredbåndsforbindelse og henter det hele som streaming fra nettet. Her er det me-
ste gratis. Ellers kan man billigere end hos yousee abonnere på diverse streaming tjene-
ster, som TV2Play, Netflix, Viaplay m.fl.   

Vil denne udvikling kunne tage livet af vores kabelnet og Antennelaug. ? - Det korte svar 
er foreløbigt nej. Men vi skal stadig være opmærksom på udviklingen. Vores prisrabatter 
hos YouSee også på bredbånd alene giver medlemmerne fortsat et overskud, selvom der 
skal betales et kontingent til at dække vores service og driftsomkostninger.  

Men nogle bredbånds leverandører har fra starten fået lov at køre friløb og levere bred-
bånd gennem vores netværk uden at betale eller give nogen former for rabat.  

Det vil vi i det kommende år tage op og få dem til at betale en rabat på 20-30 kr pr. må-
ned. Vi må så se hvad der kommer ud heraf.  

Sidste forår forsøgte Fibernet selskabet ”Fibia” at få tilslutning til at etablere et fibernet 
herude på halvøen og dermed også i vores område. Da vores COAX net er helt opdate-
ret, kunne de ikke rigtigt tilbyde andet og mere end hvad vi allerede nu kunne med vore 
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netværk. Vi kan også tilbyde en hastighed på 1.000 Mbit. Samtidigt er YouSee’s Pakker 
og produkter generelt bedre/billigere end, hvad Fibia kunne tilbyde. Nok så væsentligt er 
at vi meget nødigt ser større opgravninger af vores fortove med den deraf følgende ri-
siko for overgravninger og beskadigelser af vores kabler, der også ligger i fortovene.   

Tilslutningen til Fibia projektet viste sig at ikke at være tilstrækkelig høj, så de skrin-
lagde projektet.  

Til orientering fik vi 2017 besluttede vi at opgradere vores anlæg til højeste signalstan-
dard DOCSIS 3.1 har vi kunnet håndtere alt hvad et moderne kabelnet kan præstere.  

Vi kan således i dag tilbyde:  

➢ Bredbånd op til 1.000 Mb fra YouSee 

➢ Mulighed for andre leverandører af Bredbånd, f.eks. Fastspeed, Hiper og 
Maxspeed, også selvom man har TV Pakke fra YouSee.  

➢ Kun Bredbånd og ingen TV pakke 

➢ Ny og noget smartere YouSee boks. 

➢ YouSee More til de der har 2 eller 3 Yousee produkter, som omfatter TV-pakke 
med bland-selv –YouSee Bredbånd – YouSee- Mobiltelefon.  

Fordelene kan løbende skiftes og koster ikke ekstra.  

Vi tilbyder i 2022 følgende 6 Medlems pakker:  

1. TV Grundpakke med 25 faste pakker 

2. TV Mellempakke med 35 faste kanaler 

3. TV Mellempakke – bland-selv med 25 faste og 10 selvvalgte kanaler 

4. Mulighed for 10 ekstra kanal point (NYHED) 

5. TV Fuldpakke med 61 faste kanaler 

6. TV Fuldpakke – bland-selv med 25 faste kanaler og 39 selvvalgte kanaler 

7. Digitalt filter til bredbånd uden TV (koster kun medlemskab og servicegebyr) 

Bland selv pakkerne koster fortsat det samme som de faste pakker. Vælger man bland 
selv i stedet for de faste pakker, skal man kontakte YouSee og bestille den via login på 
www.yousee.dk  - Mit Yousee. Alternativt kan det gøres telefonisk eller i YouSee butik-
ken i Algade i Roskilde.  

For at kunne se de valgte bland-selv-kanaler skal til hvert fjernsyn have  

Enten 

1. En smart YouSee boks med indbygget dekoderkort. Den er gratis i anskaffelse, 
men koster 30 kr. i abonnement.  

2. et CA-modul med programkortet, som sættes ind i siden af fjernsynet. CA-modu-
let koster 300kr. og det første programkort er gratis  

3. At fjernsynet er forsynet med plads til et programkort  

Hastigheden på bredbåndet og internettet fås i flere udgaver og hastigheder op til 
1.000/100 Mbit bredbånd til 250kr/mdr. Hertil kommer så en sikkerhedspakke til 
39kr/mdr. for 10 licenser 

YouSee tager pt. 299kr/mdr. for det samme abonnement, men den indeholder også en 
sikkerhedspakke med 3 licenser.  

http://www.yousee.dk/
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For 249kr/mdr. får du hos YouSee kun 200/20 Mbit. Det er nu nok kun et spørgsmål om 
tid inden de bliver nødsaget til også at åbne op for posen med bedre tilbud.  

Sandheden er at bredbånd er et rent guldæg på bundlinien hos udbyderne. Udover ud-
giften til etableringen er det næsten gratis i driftsomkostninger. Så jeg tror, at priserne 
vil fortsætte med at falde.  

Service og vedligehold af vores kabelnet varetages af Dansk KabelTV. Vi er fortsat me-
get tilfredse med deres service opfølgning på tingene.  

Dansk kabel-TV tilbyder også at hjælpe beboere med at fejlfinde i deres kabler, anten-
neforstærkere og stikdåser. M.m. Dette udføres naturligvis mod betaling, men det er 
min opfattelse at DKTV’s teknikere er både kompetente og meget hjælpsomme.  

Med hensyn til det kommende år 2022, så har bestyrelsen kun den ambition at sikre at 
vi får mest muligt fra YouSee for vores penge, samt at anlægget til stadighed vedlige-
holdes på det højest mulige tekniske niveau.  

Til slut vil jeg gerne lige gøre opmærksom på både vores Antennelaugs Hjemmeside på 
www.veddelev.dk og på YouSee’s omfattende hjemmeside på www.YouSee.dk .  

Hvis der er dårligt eller ustabilt TV signal eller bredbånd/internet kan det være enten in-
stallationen i huset eller stikledningen. Man kan i disse tilfælde kontakte Dansk KabelTV. 
De kan så mod betaling tilbyde at komme ud og gennemgå ens installationer og rette 
fejlene. Kun hvis fejlen ligger ude i vores net eller i standeren vil foreningen dække ud-
bedringen af fejlen. 

Under sidste punkt på generalforsamlingen ”Eventuelt” vil bestyrelsen gerne besvare 
konkrete svare på konkrete spørgsmål vedr. jeres TV-pakker og bredbånd, som leveres 
gennem vores antenneanlæg.  

? 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 og 2021, samt budget for 2022 V/ 
kassereren Camilla Møller.  

Camilla fremlagde først regnskabet for 2020 og derefter for 2021. Efter et par opklarende 
spørgsmål fra medlemmerne blev begge regnskaber godkendt med akklamation.  

Herefter blev forslag til budget for 2022, samt forslag til kontingent og gebyrer, samt You-
See takster for 2022 fremlagt og godkendt. Regnskab og budget findes på www.vedde-
lev.dk under Veddelev Antennelaug. 

 

4. Indkomne forslag  

Ingen forslag var modtaget 

 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

Grundet den manglende generalforsamling i 2021 er hele Bestyrelsen på valg i år:  

• Piet Jansen, Hyldeholm 37 var villig til genvalg - genvalgt for 1 år 

• Camilla R Møller, Okseholm 15 var villig til genvalg - genvalgt for 2 år 

• Jakob Niklasson, Okseholm 22 var villig til genvalg - genvalgt for 2 år 

• Søren Korsholm, Hyldeholm 18 var villig til genvalg - genvalgt for 1 år 

• Kurt Lauridsen, Langholm 3 var villig til genvalg - genvalgt for 1 år 

http://www.veddelev.dk/
http://www.yousee.dk/
http://www.veddelev.dk/
http://www.veddelev.dk/
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Suppleanter: 

• Svend Olsen, Svaleøvej 48, var villig til genvalg - genvalgt for 1 år  

• Valg af ny suppleant. Ingen stillede op og posten forblev vakant. 

 Revisorer: 

• Marianne Steglich, Maribovej 4, var villig til genvalg - genvalgt for 1 år  

• Niels Skovgaard, Maribovej 6, var villig til genvalg - genvalgt for 1 år  

•  

6. Eventuelt. – Under dette punkt var der en orientering af Jacob Niklasson om vores You-
See pakker og om Streaming, samt muligheder omkring bredbånd fra Fastspeed, Hyper, 
Telmore m.fl. 

 

 

Piet Jansen 

formand 

Per Helle 

dirigent 

 

 


